AGRICULTURAL INSTRUMENTS

DİSKLİ GRUP
GENEL YAPI
Anız bozmada ve toprak yatağı hazırlığında kullanılan diskli makinalarımızla,kauçuk süspansiyonu, ideal disk açıları ve
ağırlığıyla en sert toprakta bile istediğiniz i derinliğinde çalı abilirsiniz. Çentikli diskler anızı ideal parçalar ve toprağı
karı tırır.
Tohum yatağı hazırlığında 560 mm çaplı merdane kombinasyonuyla tohum için ideal yatağı hazırlar. Tam tesviyeli
bir toprak yüzeyi olu turur.
Son yıllarda toprak yapısının korunması ve verimliliğin arttırılması açısından önem kazanan minimum toprak i leme
için uygun bir makinadır.Özellikle anızı yakmak yerine makinamızla i lerseniz toprak yüzeyinde ideal bir parçalanmı
bitki ve toprak karı ımı elde edersiniz.Bu organik materyal ileriki sezonlarda artı verim olarak geri dönecektir.
İdeal toprak i leme için 15-18 km/saat hızlarda çalı ılmalıdır.Bunun anlamı aynı mazotla klasik diskarolara göre iki
katı i yapmak demektir.Toprak i leme maliyetiniz dü er.

ŞASİ TASARIM ÖZELLİKLERİ
1. Traktöre Bağlantı
Asılır tip modellerde traktör üç nokta bağlantı 2.ve 3. Kategori ölçülerindedir. Çekilir modelde alt bağlantı
kollarına bağlantı 2.ve 3. Kategori ölçülerindedir.
2. Malzeme Özellikleri
Diskin asiye bağlantı ayağında ST 52 çelik kullanılmı tır. asi proillerinde 1.sınıf standart proiller kullanılmı tır.
3. Disk aralık ölçüleri ve Bataryalar
Diskler 240 mm aralıkta dizilmi tir.Ön ve arka bataryalar arası 900 mm dir.Disk yön açısı 18, dü ey durum açısı
11 derecedir.Disk süspansiyon kauçuk yayları özel imalat 35 mm ve 40 mm çaplarında kullanılır.
4. İş Derinliği Ayarı
Makine i derinliği ayarı sabitleme pimi yeri hidrolikle kolayca ayarlanabilir.
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Firmamıza özel tasarladığımız paralelogram merdane katlama sistemiyle makine ağırlık
merkezi öne çekilerek yol konumunda traktörün ön ağırlık dengesini sağlamakta ve emniyetli
bir şekilde kullanılmaktadır.
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PARS DİSK TİLLER
EPS 20

EPS 24

EPS 28

EPS 32

İş Genişliği /Working Width (cm)

MODEL PARS Disk Tiller/Disc Harrow

250

300

350

400

Yol Genişliği/Road Width (cm)

270

320

370

420

1320 / 1350

1470 / 1500

1620 / 1650

1820 / 1850

510 / 560

510 / 560

510 / 560

510 / 560

20

24

28

32

70*70*6mm

70*70*6mm

70*70*6mm

70*70*6mm

100*300*8mm

100*300*8mm

100*300*8mm

100*300*8mm

80-90

90-110

100-120

120-140

Ağırlık (Merdaneli)/Weight(with roller) (kg)
Disk Çapı/Disc Diameter (mm)
Disk Adeti/Number of Disc
Ayak Bağlantı Profil Ölçüsü/Foot Linkage Profile Dimension(mm)
Ana Şasi Ölçüsü/Main Frame Dimension(mm)
Traktör Güç İhtiyacı/Tractor Required Power(hp)
Makine Ağırlıkları merdane çeşidine göre değişiklik gösterebilir./Machine weights may vary according to roller type
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